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Antecedents 
El nostre centre té una tradició musical i teatral avalada per la 
quantitat d’alumnes i  professorat que tenen o han tingut relació 
amb aquestes arts. Estem en una ciutat en la qual el teatre i la 
música formen part del seu paisatge cultural de forma 
quotidiana. Multitud de joves , i no tan joves, se senten atrets 
per les arts escèniques. 
 
 
 
 

Experiència 
Des del curs 1998-1999 el nostre centre imparteix el batxillerat d’arts 
plàstiques i disseny. A més, l’alumnat d’ESO ha tingut la oportunitat 
d’escollir matèries optatives de Teatre i improvisació teatral. 
Ara volem donar un pas endavant i impulsar el Batxillerat de les arts 
escèniques, música i dansa. Volem donar resposta a les inquietuds 
artístiques d’una part del jovent santcugatenc i vallesà que acaben 
quart d’ESO i decideixen continuar els seus estudis dintre del 
Batxillerat. 

 
 
 
 
Quina formació rebrà l’alumnat? 
Aquesta modalitat permet cursar un conjunt de matèries 
específiques de formació teatral, musical, audiovisual i humanística 
Es combina la formació en art dramàtic amb la formació musical, la 
formació audiovisual i la formació humanística (literatura i Història 
de l’Art). 
 
 
 
 
 
 
 

Representació de La nit de Sant Joan. Alumnes 
de tercer d’ESO optativa de teatre. 

Representació de Lisistrata. Alumnes 
de tercer ESO. Optativa de teatre. 

Orquestra de l’Institut Angeleta. 



 
 

Què estudiareu? 
Dintre d’aquesta modalitat estudiareu: 
●Tècniques d’interpretació ( ús de la veu i del cos ), la creació d’un 
personatge i el disseny, producció i realització d’un projecte de 
creació escènica. 
●Valoració i anàlisi d’obres musicals de diferents estils i èpoques a 
partir del coneixement del llenguatge musical i els recursos que  

proporciona. Interpretació instrumental i vocal de fragments 
musicals. 

●Fonaments tecnològics de la fotografia i la imatge audiovisual. 
Perspectiva històrica. Tènciques audiovisuals actuals: 
videoclip, animació, videojocs. 
●Coneixement i anàlisi de textos literaris de diferents èpoques, 
països i cultures. Les diferents manifestacions de l’Art al llarg 
de la història. Anàlisi d’obres artístiques. 
 
 
 
 
 
MATÈRIES COMUNES PRIMER MATÈRIES COMUNES SEGON 
Llengua catalana                             2 h Llengua catalana               2 h 
Llengua Castellana                         2 h Llengua Castellana            2 h 
Anglès o Francès                            3 h Anglès o Francès               3h 
Filosofia i ciutadania                        2 h Història de la Filosofia       3 h 
Ciències per al món contemporani  2 h Història                              3 h 
Educació Física                               2 h  
 
MATÈRIES MODALITAT PRIMER MATÈRIES MODALITAT SEGON 
Anàlisi musical            4 h Anàlisi musical           4 h 
Arts escèniques          4 h Història de l’Art          4 h 
Literatura castellana   4 h Cultura Audiovisual   4 h 
Literatura universal      4 h Literatura catalana    4 h 
 

Taller de maquillatge 

Representació de l’obra 1+1=1 de 
producció pròpia. Alumnes de tercer.  


